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FISA DISCIPLINEI 

 

Denumirea disciplinei DREPTUL INTERNAŢIONAL AL PROTECŢIEI MINORITĂŢILOR 
Codul 
disciplinei 

D.D.4.8.22 

Anul de studiu IV Semestrul* 8 Tipul de evaluare finală (E / V / C) C 

Categoria formativă a disciplinei  

DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă 
DSI 

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob. Numărul de credite 3 

Total ore din planul de învăţământ 24 Total ore studiu individual 30 Total ore pe semestru 54 

Titularul disciplinei Prof. Dr. Bogdan Aurescu 

* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare semestru 
  

Facultatea Drept 

 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din 
planul de invatamant 

(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de  

14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână) 

Departament Drept public 

Domeniul fundamental de 
ştiinţă, artă, cultură 

Ştiinţe juridice 

Domeniul pentru studii 
universitare de licenţă 

Drept  
 
 

 
Total 

 
C** 

 
S 

 
L 

 
P 

Direcţia de studii  
 
 24 24 -   

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice  
  

 
Discipline  
anterioare 

Obligatorii 
(condiţionate) 

 

 

- 

Recomandate 

 

- 

 

 
 

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

(completaţi cu zero activităţile care  nu sunt cerute)  

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 4  8. Pregătire prezentări orale 2 

2. Studiu dupa manual, suport de curs 3  9. Pregatire examinare finală 13 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 2  10. Consultaţii 1 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă 4  11. Documentare pe teren 0 

5. Activitate specifică de pregătire  
SEMINAR şi/sau LABORATOR 

0  12. Documentare pe INTERNET 1 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 0  13. Alte activităţi … 0 

7. Pregatire lucrări de control 0  14. Alte activităţi … 0 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 30 
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Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării) 

Competenţe specifice 

Disciplinei 

1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice disciplinei) 

- înţelegerea principiilor aplicabile protecţiei internaţionale a minorităţilor naţionale; 
- însuşirea elementelor referitoare la protecţia internaţională a minorităţilor naţionale 
- înţelegerea noţiunilor de bază în ceea ce priveşte protecţia internaţională a minorităţilor 
naţionale 

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 

conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei) 

- înţelegerea mecanismelor referitoare la protecţia internaţională a minorităţilor naţionale; 
- explicarea modalităţilor de asigurare a protecţiei internaţionale a minorităţilor naţionale; 
- înţelegerea mecanismelor bilaterale şi multilaterale în domeniul protecţiei internaţionale a 
minorităţilor naţionale. 

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; 

utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare) 

- cunoaşterea practicii statelor în domeniu; 
- implicarea în simularea unei negocieri în cadrul unei Comisii Mixte bilaterale în domeniu; 
- comentarea unor acorduri bilaterale şi a Convenţiei-cadru a Consiliului Europei în domeniu. 

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific / 

cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem de 

valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în activităţile 

ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea 

 în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la 

propria dezvoltare profesională) 

- manifestarea unei atitudini pozitive faţă de cunoaşterea ştiinţifică; 
- valorificarea propriului potenţial în activităţile de cercetare ştiinţifică; 
- implicarea în dezbaterea unor teme de interes în domeniul dreptului internaţional, în general.    
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Tabla de materii 

Cursul I. Introducere. Prezentare generală a cadrului protecţiei persoanelor aparţinând 
minorităţilor naţionale. Evoluţie istorică 

I.1. Cauze istorice şi politice ale fenomenului necesităţii reglementării juridice a drepturilor 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale 

I.2  Încadrarea dreptului persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale în cadrul general al 
protecţiei internaţionale a drepturilor omului 

Cursul II. Definiţii. Elemente conceptuale 

II.1. Încercări de definire a „minorităţii naţionale” 

II.2. Diferenţierea faţă de alte concepte 

II.3. Naţiunea civică/ naţiunea etnică 

Cursul III. Noţiunile de drepturi individuale/drepturi colective 

III.1. Definiţie şi consecinţe juridice 

III.2. Elemente de practică a statelor 

Cursul IV. Reglementarea la nivelul Consiliului Europei 

IV.1. Geneza Convenţiei-Cadru. Rec.1201 (1993) 

IV.2. Elementele fundamentale ale Convenţiei-Cadru: 

- Noţiunea drepturilor individuale 

- Exercitarea individuală sau în comun 

- Absenţa definiţiei minorităţii 

- Dreptul la libera alegere de a fi tratat ca persoană aparţinând unei minorităţi naţionale 

Capitolul V. Conţinutul drepturilor reglementate în Convenţia-Cadru 

V.1. Identitatea lingvistică 

V.2. Identitatea religioasă 

Capitolul VI. Conţinutul drepturilor reglementate în Convenţia-Cadru 

VI.3. Identitatea culturală 

VI.4. Participarea la viaţa publică 

Capitolul VII. Mecanismul de control / monitorizare 

VII.1. Prezentarea mecanismului Comitetului consultativ 

VII.2. Principalele repere ale practicii Comitetului 

Capitolul VIII. Reglementări în cadrul OSCE. Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale 

VIII.1. Prezentarea 

VIII.2. Atribuţii 

Capitolul IX. Rolul statului înrudit în protecţia persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale I 

IX.1. Geneza problemei. Cazul legii ungare a statutului maghiarilor din afara graniţelor Ungariei 

IX.2. Principiile dreptului internaţional public aplicabile 

Capitolul X. Rolul statului înrudit în protecţia persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale II 

X.3. Raportul Comisiei de la Veneţia din 2001 

X.4. Declaraţia Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale al OSCE din 2001 

Capitolul XI. Practica statelor în materia implicării rolului statului înrudit 

XI.1. Reglementări bilaterale România-Ungaria, România-Serbia, România-Ucraina, 
România-Germania. Comisii Mixte bilaterale 

XI.2. Legislaţia din România privind sprijinul acordat persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale  

Capitolul XII. Principalele repere ale legislaţiei române în materie de minorităţi naţionale 
XII.1. Reglementări la nivel constituţional 
XII.2. Reglementări legale 
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Lista materialelor 
didactice 
necesare 
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La stabilirea notei finale se iau în considerare 

 

 
Ponderea în notare, exprimată in  % 

{Total=100%} 
 
 
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală) 

90% 

 
- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator  

 
- testarea periodică prin lucrări de control   

- testarea continuă pe parcursul semestrului  

 
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 10% 

 
- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă 

şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}. 
  
Lucrare scrisă constă din două părţi: 

I. Secţiunea practică: Speţă, care conţine două sau trei probleme de drept, solicitându-se studenţilor să 

răspundă în spaţiul indicat (50%) 

II. Secţiunea teoretică, compusă din: 

                      4 întrebări grilă (25%) 

                       1 întrebare teoretică (25%) 

 

Cerinţe minime pentru nota 5  
(sau cum se acordă nota 5) 

Cerinţe pentru nota 10  
(sau cum se acordă nota 10) 

- să dovedească însuşirea minimă a materiei 
- lucrarea să nu conţină erori grave 
- activitate minimă în timpul semestrului  

- răspuns corect la cele două subiecte 
- activitate susţinută în timpul semestrului 
- cunoaşterea în afara cursului a unor elemente din 
bibliografia indicată  

 
 
 

Data completării: 22.09.2017    Semnătura titularului: ____________________ 


